
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTISK INFORMASJON  

Det begynner å bli kaldere ute så fint hvis dere sjekker igjennom at barna har varme klær og sko.  

Passord til hjemmesiden er: June157 

Fint hvis dere sender oss en melding på mobil eller eBarnehage hvis barnet deres har fri eller er borte 

en dag.  

Minner om planleggingsdag fredag 15.11, da er barnehagen stengt.  

Foreldremøte med Terje Melaas torsdag 14.11. kl. 19.00.  

Vi på Ørn ønsker dere en fin siste høstmåned ☺  

 

 

TEMA: Høst, bukkene 

bruse 

MÅL: Utvikle sin forståelse 

av høsten, og hva den 

innebærer.  

 

 

NØKKELORD  

-Liten, mellom, størst 

- blad  

- høst  

- oransje  

 

MÅNEDENS BOK 

Bukkene bruse 

 

 

 

Tiden flyr og vi er allerede kommet til den siste høstmåneden i 

år. I oktober har vi hatt mye fokus på temaet bukkene bruse, 

og det skumle trollet er med oss gjennom hele dagen. Vi leser 

bøker, synger sanger, dramatiserer, har formingsaktiviteter og 

bruker konkreter til å videreutvikle leken om bukkene bruse i 

lekegruppene. Barna viser stor interesse for temaet, og vi 

kommer til å fortsette med dette ut i november også.  

Ellers i oktober har lekegruppene kommet godt i gang. Hver 

dag deler vi oss i enten to eller fire grupper, og vi i personalet 

merker hvor tett på vi kan være barna i vår gruppe, og delta i 

barnas lek. Vi har også hatt en fin FN-dag som vi markerte med 

poster ute i barnehagen. Her hadde vi fokus på ordet FN, 

samarbeid og deling.  

Ellers i november er høsten i fokus, vi ønsker at barna skal få 

erfare og utvikle sin forståelse om hva høsten innebærer. Dette 

skal vi gjøre gjennom turer, utelek, samlingsstunder og 

formingsaktiviteter 

Jeg starter opp med foreldresamtaler nå i løpet av november. 

Jeg henger opp en lapp på døren, fint hvis dere skriver dere 

opp på det tidspunktet som passer for dere. Det er satt av 20-

30 min per samtale.   

 

Månede

ns 

bursdag

er 

 

Månedens sanger: 

- Epler og pærer  

- Alle killebukkene 

- Høsten kommer  

- Regndråper  

Månedens regle:  

Uvær om høsten  

Hilsen Mona, Anne, Vår og Marita 


